
 

                  

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E A  

 
Nr. __ din 27.01.2022 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele 
categorii de persoane pe mijloacele de  transport urban de călători 

în municipiul Roman 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

             Având în vedere:  
  - referatul de necesitate nr. 426 din 14.01.2022 al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 2809 din 17.01.2022 înaintat de către Primarul 
Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de 

specialitate nr. 3191 din 18.01.2022 întocmit de către Direcția Economică; 
- avizul de legalitate nr. ____ din __.01.2022 dat de Secretarul general al  

Municipiului Roman, avizul favorabil nr.    din __.01.2022 al Comisiei pentru 
buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.01.2022 al Comisiei 
juridice; 

- prevederile art. 17 alin. (1) litera o) din Legea nr. 92/2007 - Legea 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, art. 
11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, 

alin. (1),  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același 

act normativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

   Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 6/31.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele 

categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul 

Roman, după cum urmează: 



 

                  

- punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins: 
”Persoanele care au stabilită calitatea de beneficiar al Decretului-lege 

nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 

şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, prin decizia 
Comisiei pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și 

completările ulterioare.” 
- punctul 1, litera e) va avea urmatorul cuprins: ”Pensionarii cu pensii 

lunare mai mici de 1500 lei”. 
- punctul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata se vor 
elibera legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică, cu 

excepția persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate cu termen de 
revizuire”. 

- punctul 5, alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) În cazul pensionarilor:  
• copie a actului de identitate;  
•  cuponul de pensie din luna precedenta solicitarii;  
•  decizia de pensie pentru persoanele beneficiare de pensie socială minimă 

garantată.” 
 - punctul 5, alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins: 

„ În cazul categoriilor prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, d: 
• copie a actului de identitate; 
• copie după certificatul și/sau legitimația de veteran de război, văduvă de 

război, revoluționar, deținut și persecutat politic, decizia Comisiei pentru 
aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările 

ulterioare, certificat de handicap, după caz.” 
 

Art. 2. Se aprobă modificarea anexa 1a a anexei la H.C.L nr. 6 din 
30.01.2020, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 
         Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman rămân 

neschimbate. 
 
        Art. 4. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
        Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 

      Consilier,                        Secretarul general al Municipiului Roman, 
    Radu-Cătălin CURPĂN                                Gheorghe CARNARIU 



 

                                                                     Anexă la H.C.L. nr. __ din 27.01.2022 
  (Anexa 1a a anexei la H.C.L nr. 6 din 30.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

GRAFICUL PRIMIRII CERERILOR SI ELIBERARII LEGITIMATIILOR DE CALATORIE 

PENTRU BENEFICIARII DE FACILITATI PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI DIN 

MUNICIPIUL ROMAN IN ANUL 2022 

 

 

 

 
  

Nr. 
crt. 

Luna 
 

Perioada primire cereri pentru 
acordarea de facilitati 

Perioada eliberare legitimatii de 
calatorie 

1. Ianuarie 27.12.-20.01.2022 28.01.-11.02.2022 

2. Februarie 28.01.-18.02.2022 25.02.-11.03.2022 

3. Martie 25.02.-18.03.2022 29.03.-12.04.2022 

4. Aprilie 29.03.-15.04.2022 28.04.-13.05.2022 

5. Mai 28.04.-18.05.2022 30.05.-10.06.2022 

6. Iunie 30.05.-20.06.2022 28.06.-12.07.2022 

7. Iulie 28.06.-18.07.2022 27.07.-12.08.2022 

8. August 27.07.-19.08.2022 30.08.-12.09.2022 

9. Septembrie 30.08.-20.09.2022 29.09.-12.10.2022 

10. Octombrie 29.09.-19.10.2022 28.10.-11.11.2022 

11. Noiembrie 28.10.-18.11.2022 28.11.-13.12.2022 

12. Decembrie 28.11.-16.12.2022 28.12.-13.01.2023 
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   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 
Emitent: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Nr. 426 din 14.01.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE NECESITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 
de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman 

  
Având în vedere adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de urgenţă nr. 125 din 15 

decembrie 2021 care prevede majorarea valorii punctului de pensie și a indemnizației sociale 
pentru pensionari începând cu luna ianuarie a anului 2022 și pentru a asigura accesul unui 
număr cât mai mare de persoane la facilitățile acordate pe transportul urban de călători în 
municipiul Roman, propun modificarea limitei veniturilor pensionarilor care pot beneficia de 
facilitățile pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman în temeiul 
Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele 
de transport urban de călători în municipiul Roman aprobat prin H.C.L. nr. 6/31.01.2020, de 
la 1400 lei, cât a fost până în prezent, la 1.500 lei. 

 

Totodată, în temeiul dispozițiilor art. I, punctele 4-6 din Legea  nr. 232/2020 
privind modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, coroborate cu prevederile art. 8, alin. 2, litera b) și alin. 3 din Decretul-lege 
sus menționat, propun adăugarea următoarelor categorii de persoane cu domiciliul în 
municipiul Roman, care pot beneficia de transport urban gratuit cu mijloacele de 
transport în comun și pentru care costul abonamentelor de transport se decontează 
integral de la bugetul local al municipiului Roman: 
- copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de 
represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei, internării abuzive în 
spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, 
deportării sau prizonieratului; 
- copilul celui decedat după eliberarea din detenţie, internare abuzivă în spitale de 
psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau 
prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de 
prevederile Decretului-lege nr. 118/1990; 
- copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, precum şi copilul 
născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990;  
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- copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din 
Decretul-lege nr. 118/1990. 
  

 Stabilirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 se face de către 
Comisia pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, care va emite o decizie fiecărui 
solicitant. Pentru acordarea legitimațiilor de călătorie pentru transportul urban de 
călători din municipiul Roman, solicitanții vor depune la dosar și decizia privind 
acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990. 
  

 Pentru aceste categorii de beneficiari se vor elibera legitimaţii anuale de 
călătorie valabile de luni până duminică. 
 

    În acest sens, vă propun modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 
de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, după 
cum urmează:  
 

1. Punctul 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Persoanele care au stabilită calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, prin decizia Comisiei pentru aplicarea 

Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare.” 
 

 2. Punctul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: ”Pensionarii cu 

pensii lunare mai mici de 1500 lei”. 
 

3. punctul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata se vor elibera legitimaţii 

anuale de călătorie valabile de luni până duminică, cu excepția persoanelor beneficiare de 

pensie de invaliditate cu termen de revizuire”. 
 

4. Punctul 5, alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”a) În cazul pensionarilor:  

 copie a actului de identitate;  
  cuponul de pensie din luna precedentă solicitării;  
  decizia de pensie pentru persoanele beneficiare de pensie socială minimă 

garantată.” 
 

 5. Punctul 5, alineatul (1) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” În cazul categoriilor prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, d: 

 copie a actului de identitate; 
 copie după certificatul și/sau legitimația de veteran de război, văduvă de război, 

revoluționar, deținut și persecutat politic, decizia Comisiei pentru aplicarea 

Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, 
certificat de handicap, după caz.” 

      
6. Anexa 1a a anexei la H.C.L nr. 6 din 30.01.2020 va avea conținutul conform 

anexei la prezenta hotărâre.   
 

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă solicităm aprobarea modificării anexei 1 la 
H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități 
pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul 
Roman. 
                                                    

DIRECTOR EXECUTIV, 
Sorina VIERU 



 

                    

       MUNICIPIUL ROMAN  
    Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
    Tel. 0233.741.651, 0233.741.119,0233.740.165, 0233.744.650  
     Fax. 0233.741.604 

 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr.  2809 din  17.01.2022    

                                          

                         

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 
de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman           

 
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 6 din data de 30 ianuarie 2020 s-a 

aprobat Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de 
persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman. Prin 
același act administrativ au fost stabilite categoriile de beneficiari cărora Consiliul 
Local Roman acordă facilități pe transportul urban de călători. 

Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman 
propune, prin referatul nr. 426 din data de 14.01.2022, modificarea Anexei 1 la 
H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de 
facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de 
călători în municipiul Roman, prin creșterea limitei veniturilor pensionarilor care pot 
beneficia de facilitățile pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul 
Roman de la 1400 lei, cât a fost până în prezent, la 1.500 lei și prin adăugarea unor 
categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Roman, care beneficiază de 
transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun, în conformitate cu 
dispozițiile art. I, punctele 4-6 din Legea  nr. 232/2020 privind modificarea şi 
completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 

În temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, primarul propune spre aprobare Consiliului Local, modificarea anexei 
1 la H.C.L. nr. 6 din data de 30 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de 
transport urban de călători în municipiul Roman, după cum urmează: 

1. punctul 1, litera e) se modifică și va avea urmatorul cuprins: ”Pensionarii 

cu pensii lunare mai mici de 1500 lei”. 
 

2. punctul 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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”Persoanele care au stabilită calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, prin decizia Comisiei pentru aplicarea 
Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare.” 

3.  punctul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata se vor elibera 

legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică, cu excepția 

persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate cu termen de revizuire”. 
 

4. punctul 5, alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”a) În cazul pensionarilor:  

 copie a actului de identitate;  
  cuponul de pensie din luna precedentă solicitării;  
 decizia de pensie pentru persoanele beneficiare de pensie socială minimă 

garantată.” 
 

5. punctul 5, alineatul (1) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” În cazul categoriilor prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, d: 

 copie a actului de identitate; 
 copie după certificatul și/sau legitimația de veteran de război, văduvă de 

război, revoluționar, deținut și persecutat politic, decizia Comisiei pentru 
aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările 
ulterioare, certificat de handicap, după caz.” 

 
6. Anexa 1a a anexei la H.C.L nr. 6 din 30.01.2020 va avea conținutul conform 

anexei la prezenta hotărâre.   
 

       Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
                                                    

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 
către Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



  

                         

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent:  DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 3191 din 18.01.2022 

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de  
transport urban de călători în municipiul Roman            

 
  

Analizând referatul de necesitate nr. 426 din 14.01.2022 al Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Roman, referatul de aprobare și proiectul de 

hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului 

Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și 

oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
  

Având în vedere responsabilitatea autorităților administrației publice 

locale de a asigura resursele bugetare pentru susţinerea costurilor serviciului 

public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, 
ținând cont de dispozițiile art. I, punctele 4-6 din Legea  nr. 232/2020 privind 
modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, coroborate cu prevederile art. 8, alin. 2, litera b) și alin. 

3 din Decretul-lege sus menționat, este necesară modificarea Anexei 1 la H.C.L. 
nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități 

pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în 

municipiul Roman, așa cum se evidențiază în referatul de necesitate nr. 426 din 
data de 14.01.2022 întocmit de Directorul executiv al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman. 
 

Propunerile privind modificările Regulamentului pentru acordarea de 
facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de 



  

călători în municipiul Roman vizează: 
- adăugarea unor noi categorii de persoane cu domiciliul în municipiul 

Roman, care beneficiază de transport urban gratuit cu mijloacele de transport în 
comun, pentru care a fost stabilită calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și 
- modificarea limitei veniturilor pensionarilor care pot beneficia de facilitățile 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman de la 1400 lei, cât a 

fost până în prezent, la 1.500 lei. 
  

  Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 

și acte normative: 
 
- art. 136, alin. 3, litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 
- art. I, punctele 4-6 din Legea  nr. 232/2020 privind modificarea şi 

completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 
- art. 8, alin. 2, litera b) și alin. 3, coroborate cu art. 5 din Decretul-Lege 

nr. 118/1990 Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 
- art. 17, alin. (1), litera o) din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale; 
- art. 11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale; 
- Ordonanța de urgență nr. 125 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate. 
 

  Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

                                                
                                                          Director, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 
 


